
 

  
  
  

  آن نقد وم ي دوركييگرا جامعه دردين و اخالق 
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  چكيده
گـذاري مكتـب      ر فرانـسوي بـا بنيـان      نامـدا شـناس    اميل دوركـيم جامعـه    

  . ترجمه و توجيه نموده است،گرايي، دين و اخالق را در پرتو جامعه جامعه
 از هويت   پذير و بدون برخورداري     او افراد را موجوداتي صرفاً منفعل و تصميم       

بسته شدن بـا يـك گـروه و حـزب،            انگارد كه در صورت هم      و شخصيت ذاتي مي   
  .گيرند صورت و كمال انساني به خود مي

چنين دين نماد و سمبل جامعه است و تنها از آن رو كـه سـبب اجتمـاع                   هم
جـا كـه در      يابد، تا بدان    مردم در برخي عقايد و مناسك مشترك است اعتبار مي         

هاي بنيـادين و    گزاره،در مجموع .گردد ساز جامعه مي لوق و دست  فرجام، دين مخ  
 در ايـن    .رو خواست و خرد جمعي    يابند جز در گ     متافيزيك اعتبار و شخصيت نمي    

هـاي    مـه ج جمعـي و تر    ة اثبات خواهد شد كه تن دادن به خواست و اراد          پژوهش
اخالقـي  گرايـي و پلوراليـسم دينـي و           گوناگون و گاه متناقض جوامع، به نسبيت      

از ثبات، توان برخوردار  را نمي ارزشي و اعتقادي ة هيچ گزار،انجامد و در نتيجه  مي
 در حد يك قرارداد اجتماعي ها  و ارزش آن ست دان عينيت و حسن يا قبح راستين     

  .يابد تنزل مي
 بـه پـارادوكس و   ،گرايي دوركـيم بـا اكثريـت جامعـه         عدم هم  ،كه عالوه اين 

  .گرايي خواهد انجاميد ه نفي جامعه ب،خودستيزي و در نهايت
  جامعه  فرد و -4        اخالق -3      دين  -2      دوركيم  -1 :ي كليديها واژه
  

  لهأطرح مس. 1
  را آنة حركت اولي. شكل گرفت19 در قرن ، نوبنيادي به عنوان نگرش"گرايي جامعه"
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-1917 (1 اميل دوركيم فرانسوي، پس از او.»هاست دين افيون توده«دين اين بود كه 
  . را مطرح نمودييگرا  جامعه،آمد و به صورت رسمي و در كنار ديگر علوم و مكاتب) م1958

پردازد، بـه   هاي اجتماعي مي شناسي را از يك دانش محض كه به بررسي پديده          او جامعه 
به ديگـر   ؛  ها مبدل نمود    گذاري رفتارهاي اخالقي انسان     و مالكي براي شناخت و ارزش     معيار  
هـاي مردمـي      هاي موجود در ميان گـروه       ها و واقعيت    كه به هست   جاي اين ه   دوركيم ب  ،بيان

كـي از مكاتـب     محـوري روي آورد و ي       به بايدهاي اخالقي و ارزشي مبتني بر جامعه        ،بپردازد
استقالل  ندرصدد به اثبات رساند    او .گرايي را بنيان نهاد    نوان جامعه  اخالق با ع   ة فلسف حوزة
چنين قدرت نيروي اجتماعي نسبت به نيروي فردي را         هم .بودشناسي   شناسي از روان    جامعه

  .)78 :ص ،2 (دساناثبات ربه شناسي را  آشكار و مشروعيت علمي جامعه
 شناسـي  جامعه ةنظريو شناسي داد  كه دوركيم سر و ساماني به علم جامعه        اين گذشته از 

شهر خدا چيزي نيست جز بازتاب شـهر        : او گفت  ،)76 :ص،  27(د  اننيز به تكامل رس   را  دين  
 .)200 :ص ،19( انسان

 ق خـوب و   يمصاد  و ي معان ةن كنند ييتواند تع  ي تنها جامعه هست كه م     ،مياز منظر دورك  
 بلكـه   ، نـه تنهـا متفـاوت      ،وام و ملل   اق يها نجامد كه گاه برداشت   يبجا   بد باشد، هرچند بدان   

ن را مـذموم و  ي و سـقط جنـ  يجـنس بـاز   ، هـم ي كه كودك آزاري مثالً گروه؛متضاد باشند 
 ييكـو يت و ن  يـ منـد از حقان    ك انـدازه بهـره    ي به   ،ندراپند  ي م وحدممرا  ها    مقابل كه آن   ةدست

باشـند، بـر     يه مـ  ا گرو يك قوم   ي يبانيكه برخوردار از پشت    نيكدام به صرف ا    چيباشند و ه   يم
امـد آشـكار    ي اسـت كـه پ     ي اخالقـ  يثبات ي و ب  ييگرا تين همان نسب  ي ا . ندارند ي برتر يگريد

  .ستم اي دوركييگرا جامعه
 

  ها ديدگاه. 2
گـردد، دو      مـي  ي و  اعتقـاد     دوركيم كه منتهي به مباحث اخالقي      ةمداران   نظريات جامعه 

  :گونه است
 جمعي است كـه     ةنه به خواست و اراد    ايگرا عين او نگاه استقاللي و      ةسرآمدترين نظري . 1

گردد، زيرا تمام افراد بايـد خـود را بـا     هاي فردي در درون آن محو مي  تمام رويكردها و اراده   
صـورت، قـدرت     ه از سوي جامعه هماهنگ نمايند، در غيـر ايـن           شد  اخالقي صادر  هاي  نافرم
ع يـ  مط،ي اخالقـ يهـا  در ارزش هـا را  ، آنشتهدا  افراد را به اطاعت وا  ،هاي مردمي    گروه ةقهري

 .ندينما يخود م
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ست كه دين را صرفاً از آن رو    اديگر زيربناي فكري دوركيم نگاه غير مستقل  به دين           . 2
ذاته حامـل و حـاوي حقـايق           نه از آن رو كه خود في       پذيرد،  ميكه كاركردي اجتماعي دارد     

  . باشد ماورايي مي
هـاي     به ناديـده انگاشـتن گـزاره       ، گوناگون ياييم از زوا   دورك ةمحوران  جامعه  بنابراين نگاه 

ط آن با افراد و چه ارزش       ابرت چه از نظر اولويت دادن جامعه در ا        ؛انجامد   مي يقدس ارزشي و 
 جامعـه   ةبه صراحت، اخالق را ساخته و خواست      او  كه   ني عالوه ا  .دين بر مقياس جامعه    افتني

  .كشاند ي مي اخالقييگرا تي نسبيداند و آن را به واد ي ميو روح جمع
  

  ست؟يجامعه چ. 3
 ميان فرد و جامعه بـه       گسست تمايز و    ،ترين اركان فكري اميل دوركيم      از جمله شاخص  

 جامعه نيز همانند فرد داراي روح و شخصيت مستقل          .باشد  از هم مي  جدا  عنوان دو واقعيت    
 بلكـه بـاالتر از افـراد        كند و   باشد كه از آن به وجدان جمعي يا حيات اجتماعي تعبير مي             مي

  .ات بشر استياخالق  بريقيرگذار حقيثأبوده، ت
هـاي انـساني      اي از افراد يا گـروه        جامعه مجموعه  2:نمايد  او جامعه را اين گونه تعريف مي      

هـا بـراي       پيوند داده است و آن     ديگر  يكبه  ها، آداب و رسوم مشترك، آنان را          است كه سنت  
، 13( آورنـد   هاي متعددي را به وجود مـي        كنند و سازمان    ي همكاري م  ديگر  يكبقاي خود با    

  .)28 :ص
: انـد   ن بـاره گفتـه    يـ كـه در ا   دارد  ت  ي اهم جا  تا آن م  ياهميت و ارزش جامعه از نظر دورك      

 نخستين فكر اصلي دوركيم است كه در سطح اول انديـشه او قـرار               "وجدان جمعي "مفهوم  
 مشترك در حـد وسـط يـك جامعـه كـه              باورها و احساسات   بارت است از مجموعة   عو  دارد  

  .)364 :، ص1( داراي حيات خاص خويش است
 

  جامعهفرد و . 4
بـر فـرد    شـده    جامعه خارج از فرد، قبل از فرد، مقدم بر فـرد و تحميـل                ،مياز نظر دورك  

گونه دخل و تـصرفي در آن نـدارد و خـود عمـومي و مـستمر اسـت، نـه                       است كه فرد هيچ   
ـ  براي جامعه اصالت و عينيت قا دوركيم .)44:ص،  21 (تصادفي گفـت جامعـه    ل بـود و مـي  ئ

، 14 ( قلمرو اجتماعي قلمرو طبيعـي اسـت        و ي از طبيعت و برترين تجلي طبيعت است       يجز
هـا   ديد، آن   هاي طبيعي مي    هاي اجتماعي را به عنوان پديده        كه پديده  جا  نآاز  وي   .)25 :ص

در علـومي ماننـد فيزيـك و شـيمي          هاي علمـي مـورد اسـتفاده          را با استفاده از همان روش     
هاي اجتمـاعي   بايد پديده: كند او خود در اين باره تصريح مي.  )77 :، ص2( كرد مطالعه مي
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ها نيز بايد همانند اشيا رفتـار كـرد و در       را بيرون و مانند اشياي بيروني مطالعه كرد  و با آن           
اي در نظر گرفت كه       ز جنبه ها را ا     بايد سعي كرد آن    ،جو و اكتشاف وقايع اجتماعي     و   جست

ها طبيعتي جز طبيعـت    آن زيرا،)51 ـ69: صص، 13 (از تجليات فردي خود جدا ظاهر شوند    
  ).128 :، ص2 (ما دارند

از اصالت و محوريت برخـوردار اسـت كـه دسـت            اي    به اندازه وجدان جمعي نزد دوركيم     
كـه مترتـب و مبتنـي بـر          برخي از امتيـازات      .يافتن به تمام اوصاف انساني مرهون آن است       

   :ند ازا اجتماعي زيستن است عبارت
 يـافتن صـورت انـساني و دسـت          ، به انسان  )420: ص ،1(  حيوانيت بشر  ةتبديل كنند . 1

  ؛)196 :، ص2 (يافتن به كمال آن
 ؛ )388 :ص، 2 (رهايي از تمايالت فردي و به انضباط اجتماعي رسيدن. 2
 ؛)110 :ص ،4 (ت حقوقي و اخالقيفهم واقعيات مذهبي، اقتصادي، نظرا.  3
 ؛ )77 :ص، 27 (منبع اصلي نشاط و نيروي حيات روحي. 4
 ؛)615ـ 616 :، صص14 (انديشد خصوصيت دادن به هر چه مي. 5
، 24(  مانند خوب و بـد و بايـد و نبايـد           ، مفاهيم اخالقي  ةتعريف، تحليل و توجيه هم    . 6
  .)67 :ص

االت و محـذورات    ؤپيمايد و بـه سـ        ممكن را مي   هاي   راه ،دوركيم در اثبات اصالت جامعه    
 از اين رو در     .دهد تا امكان اطالق يك مكتب انساني را بر آن هموار نمايد             احتمالي پاسخ مي  

 :هاي اجتماعي افرادند نه جامعه، گفتـه اسـت    نخستين پديدهةرد اين مطلب كه اصل و ريش   
ل بـا خـواص اجـزاي آن         خواص كـ   . چيز ديگري است   ؛ خود نيست  ي اجزا ةكل عين مجموع  

 ،13( گونه كه تفاوت بسياري از موجودات از لحاظ تركيب است نه مواد            متفاوت است، همان  
 و    اجتماعي هـستيم   ،ها تا اعماق وجود خود       ما انسان  ، از نظر او   ، از اين رو   .)129 ـ130: صص

گـاهي  و حتي آگاهي جمعي چون آ     ) 77 :، ص 27( عميقانه به گروه خود تعلق و تكيه داريم       
  .)615 :ص، 14( باشد هاست، برترين شكل روحي مي آگاهي

 طـرف   ازكوشد،    عظمت و جايگاه خواست جمعي مي     بيان  دوركيم به همان اندازه كه در       
 كـم   دسـت ارزش و كم بها جلـوه دهـد، و يـا              هاي فردي را بي     مقابل نيز بر آن است تا ارزش      

شناسـي را     و روان  شناسـي   جامعـه رد،  نسبت به وجدان جمعي، افراد را محو و ناديـده بيانگـا           
نمايد، همان شكاف     گونه كه او خود تأكيد و تصريح مي        ارتباط با هم معرفي نمايد و همان       بي

به اثبـات    شناسي  جامعهشناسي و    ميان روان را  ميان زيست شناسي و علوم فيزيك و شيمي         
 رواني تبييني است كـه در       هاي  پديدهوسيلة    ههاي اجتماعي ب     تبيين پديده  به باور او،  . برساند

  .)131 :، ص13  (نادرستي آن ترديدي نيست
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 فرد نه تنها از جامعه گسسته است، بلكه موجودي صرفاً منفعل و متأثر اسـت                ،از اين رو  
اي اسـت در دسـت         بازيچـه   بهـره و صـرفاً     خود و ديگـران بـي       تأثيرگذار بر  ةو از هرگونه اراد   
معه در راستاي دنبال نمودن اهداف خـاص خـود، از           زيرا جا  ؛)384 :ص،  1 (نيروهاي جمعي 

 مـا بـه   ، از ايـن رو ؛خواهد كه منافع خويش را فراموش كنند و در خدمت او باشـند            افراد مي 
ق و يـ  قواعدي كه حتي گـاه بـا عال  ؛ايم ايم و نه خواسته   نهيم كه نه ساخته     قواعدي گردن مي  

 كنش اخالقي راستين، در فدا ،ين علتهمبه  .)96 :ص، 10( ندا  ترين غرايز ما مخالف     بنيادي
 و  )196 :، ص 19( هاي فردي براي خدمت به گروه و جامعه نهفته است           كردن برخي از ميل   

تر و نيرومندتر باشد تعداد كردارهايي كـه جـرم شـمرده             هر قدر هم وجدان جمعي گسترده     
 مالك جرم   .ندكنند بيشتر    اجتماعي و وجدان جمعي مقابله مي      هاي  ناشوند، يعني با فرم    مي

 بلكه مجرم ؛كار باشد گناهآن نيست كه مجرم نسبت به خدا يا طرز تلقي خاص ما از عدالت،              
. )98 :ص،  1(  معين، از قواعد مدني آن سرپيچي كـرده اسـت          ةكسي است كه در يك جامع     

و حرمت شكني نسبت  جمعي ةنهد و نه تنها مخالفت با اراد    دوركيم پا را فراتر از اين نيز مي       
 بـه اطاعـت دوبـاره       ، فـرد بـا مقاومـت و قـدرت جامعـه           ،كه در نهايت  داند    ميجرم   آن را    به
نيـز  را  گردد، بلكه حتي نيت دروني در تعدي و عصيان نسبت به روح حاكم بر جامعـه                   مي  بر

 نـسبت   ،صور بنياني حيات ديني   در كتاب   كه  گونه   همان او   .دده  هشدار مي به عواقبي ناگوار    
جامعه چنين بر اين باور است كه         همكند،    بر درون ذات افراد تصريح مي     به توانمندي جامعه    

هـاي بنيـادي      آورد تا از بروز هـر گونـه جـدايي در افكـار و انديـشه                 بر اعضاي خود فشار مي    
هاي بنيادي رهـا شـويم،        جلوگيري كند و حتي اگر در ذهن خود بكوشيم از قيد اين مفهوم            

 .دهـد   اي را بـه مـا نمـي         ز ما وجود دارد كه چنين اجـازه       جا نيز چيزي در ما و بيرون ا        در آن 
 چـون جامعـه   ،كند، ولي باالتر از آن بيرون از ما پنداشت مردم است كه در كار ما داوري مي   

، 14 (ايستد هاي زودگذر انقالبي مي گونه خواهش  در برابر اينما حي و حاضر است،    در درون   
  .)23-24: صص

  :م نموديتوان ترس ين گونه ميوركيم به جامعه را ا دي فكرياي زواين  برخيبنابرا
 بلكه روح و حياتي فراتر از افراد        ، جامعه نه تنها مانند يك انسان، موجودي زنده است         .1

از . دهـد   ها شخصيت و كمال انـساني مـي        ها است و هم به آن      حاكم و هادي آن   هم   كه   ددار
شـود تـا از ابعـاد فـردي و      ه مـي  اي طبيعـي نگريـست       به جامعه به عنوان پديـده      ،سوي ديگر 

  .  دور بماندحتيشناسي  روان
يكـي حيـات داشـتن و       (نكته جالب توجه اين است كه هرچند اين دو صفت متـضادند             

 آرماني را بايـد بـه         براي دوركيم مهم اين است كه يك جامعة        ،) طبيعي بودن   ديگري پديدة 
  .  بينجامدتمام صفات موردنظر متصف كرد، هرچند اجتماعشان به تضاد
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 كـه در    ، خود ة جامعه چون علت و غايت بشر است، قابل درك براي افراد زير مجموع             .2
  . نيست،دنباش واقع معاليل او مي

 ين است كه مطيع قـوانين مـدني جامعـة         ترين ارزش براي يك انسان اجتماعي ا        مهم .3
وانين و مجـازات    ارتكاب جنايات چيزي نيست جز تخلف از آن ق         از اين رو گناه و    . خود باشد 

 ، از ايـن رو    .و فرجامي براي اين گونه افراد جز جزاي تعيين شده از طرف جامعه معنا نـدارد               
باشد   جمعي ميةدرجات كمال و نقصان انسان، منوط به پيروي يا سركشي از خواست و اراد             

 ي ضعف و نقصان افراد بشر از آن نظر است كه خـود را بـا اوامـر و نـواه                    ،ن تناسب يو به هم  
، ي اگر جامعـه نژادپرسـت     يحتدر اين نگاه،     .دنيش همگون و سازگار ننما    ي خو ة جامع ياخالق
تواند به   ي جامعه هست كه م    ي فرد با همگام   ،ندي را برگز  ي عبادات فرد  ي و نف  يجنس باز  هم
  .ابديت دست يقت و انسانيحق

  
  اخالق و جامعه. 5

 بـا   ي از افراد بشر به صورت گروهـ       يابد كه تعداد  ي يجا معنا م    اخالق، آن  ،ميركو د نظر از
 بـه   يشود كه وابستگ   ي آغاز م  يي اخالق از جا   ،گرير د يست داشته باشند و به تعب     ي ز ديگر  يك

 بشر فقـط از آن      .)51 : ص ،12( خواهد باشد  ين گروه هر چه م    ي حال ا  ؛ك گروه آغاز گردد   ي
بارت اسـت از     بودن ع  ي چون اخالق  ؛ كند ي م ي است كه در جامعه زندگ     ي اخالق يرو موجود 

 يهـا  تيـ هـا و موقع    هـا در حالـت     چه انسان   نه آن  ،)426 :ص ،15(  گروه خود بودن   ةبست هم
 يم كـه فرمـانروا    يكنـ  ي احـساس مـ    يما به خوب  : ديگو ين م يچن هم. دهند ي انجام م  يانفراد
د و  يـ چـه مـا را مق      م و آن  يد و مجبـور   يـ  مق يم، بلكه موجـودات   يستيشتن ن ي خو يگذار ارزش

 هرگونـه   يت عـال  يـ جامعـه غا   .)511 :، ص 12(  اسـت  ي جمعـ  يد همان آگاه  ساز يمجبور م 
 اند ي همگان ي باورها يها ها فرآورده  كه ارزش  نيباالتر ا  و   )74 :، ص 12(  است يت اخالق يفعال

  .)78 : ص،12(
د در  يـ  وجـود داشـته باشـد و افـراد با          يا  معنـا دارد كـه جامعـه       ي اخالق زمان  ،ن رو ياز ا 
ند و مـورد پـسند      ي هرچه را خوشا   .مراجعه كنند جامعه  ن  هميبه  ها   ن ارزش ييص و تع  يتشخ

ق بـد و    يداننـد از مـصاد     يند مـ  يها مردود و ناخوشـا     چه را آن   ها بود، خوب و آن     اقوام و گروه  
  .ديآ ينامطلوب به حساب م

  
  ن و جامعهيد. 6

كوشـد    مياو  از ديگر اركان فكري اميل دوركيم در داستان جامعه محوري، اين است كه              
 زيرا هر دو نماد اتحاد و يگانگي يـك ملـت يـا    ؛ين و جامعه را دو روي يك سكه جلوه دهد د
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دين هدفي جز هماهنگي مـردم در قـوانين مـدني و            . گروه در عقايد و قوانين مشترك است      
منـد نمـودن مـردم بـر اسـاس منـافع              ها، و جامعه نيز نهايتي جز عقيده        التزام به رعايت آن   

گرا بودن دوركيم، ديـن بـه تبـع      با توجه به جامعه،د، در نتيجهرنامصوب و مشترك گروه ند    
  .يابد جامعه و در طول جامعه است كه ارزش و اعتبار مي

ح اض نماد و نمودي دين و جامعه در تعريف او از دين نيز به طور و  اين هماهنگي و رابطة   
از باورها و اعمال    ] نظامي يگانه [بسته   دين عبارت است از دستگاهي هم     : و آشكار آمده است   

يـا  [ پيروان را در يك اجتماع اخالقي به نام كليـسا            ةمربوط به امور الهوتي و مقدس كه هم       
  .)63 : ص،14 (كند  متحد مي ]امت واحد

مند اسـت و      مبناي تعريف مذكور اين است كه دين از منشأ و خاستگاهي اجتماعي بهره            
 ديـن راهـي     .)197 :ص،  19( اند ي اجتماعي ها  ي از نوع مقوله   هاي دين    پديده ،از اين رهيافت  

  .)75 :ص ،10(است  مخصوص براي نمايش واقعيات اجتماعي
 در نتيجه امـر دينـي   ؛پس امر قدسي امر اجتماعي است و امر ديني نيز امر قدسي است          

 آورد نيازي اجتماعي است   كه دين برمي  نيز   و نيازي را     )115: ، ص 28( امري اجتماعي است  
  .  و ثابتيه فطر ن)252 :، ص20(

 اطـالق ديـن بـر شـرايع گونـاگون از            ة، زمينـ  بيان شده  با توجه به تعريف      ،عالوه بر اين  
كـه    بـه ويـژه ايـن      ؛هاي بدوي تا خداپرستي موحدان هموار گرديده اسـت          پرستي انسان  توتم

پرستي فرا گرفت و سپس آن را به   آغازين از طبيعتةمبناي اجتماعي بودن دين را در مرحل
گيرد كـه     جا قوت مي    اين سخن آن   .عتقاد مقدس مافوق بشري و متافيزيكي سرايت داد       هر ا 

هاي مذهبي نتيجـه گرفـت       ها و برگزاري آيين     او از تعظيم بوميان استراليايي در مقابل توتم       
 همان عبادت جامعه و پيوندهايي اسـت        ،كه عبادت خدايان و نيروهاي فوق طبيعي در واقع        

 .)32 :ص ،7 (آينـد    بـه وجـود مـي      ديگـر   يـك هاي افراد با       و تماس  كه با كنش متقابل مردم    
 .انـد   هاي قدرت جامعـه     پرستند همان تجلي    ها به صورت دسته جمعي مي       خداياني كه انسان  

شناسـي عميقـي كـه تـا كنـون نـسبت بـه خـدايان                  حق ، از اين رو   ؛جامعه پدر همة ماست   
 خدا و جامعـه     ،در واقع كه  را  ، چ )198 : ص ،19 (ايم بايد در مورد جامعه مبذول داريم       داشته

پنـدارد كـه     يرا او م  ي ز ،آورد يمن در برابر خدا سر فرود م      ؤ فرد م  .)182 :، ص 19 (يكي است 
 ل را ما دربـارة    ين دال ي هم .ش را از خدا دارد    ي و روح خو   ي ذهن ي هست ،ژهي خود و به و    يهست

ي بـا هـم مـالزم و    ن دو بـه قـدر  يـ  ا.)101 :، ص12 (ميده ياحساس نسبت به جمع ارائه م 
ديـن را     بـي  ةتوان آرمان جامعـ     ند كه تا جامعه وجود دارد، دين نيز خواهد بود و نمي           ا  مقارن

تواننـد بـدون يـك        پس دين و اخـالق نمـي       .)593 :، ص 14( تصور كرد و در پي آن كوشيد      
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ل، آ  ايدهة و يا حتي دوام بياورند، زيرا جامع   )152 :، ص 5( بافت اجتماعي وجود داشته باشند    
  .)390 :، ص1 (اساس و بنيان دين است
هـاي پـاي بنـد بـه           دين بر آن است تا القا كند انسان        شناسي  جامعهبنابراين دوركيم در    

هـا را    تعهـدات دينـي آن  ة و ريش)76 :، ص27 ( به جوامع حاكم ملتزم هستند،دين در واقع  
] بازتاب شهر انـسان ست جز يشهر خدا چيزي ن [ شان پيدا كرد توان در تعهدات اجتماعي     مي

  . ي روح و وجدان جمعينديست جز خوشاي نيزيت چي انسانقتيحق. )200: ، ص19(
صـور  سس و مدافع برگشت ديـن بـه جامعـه، در كتـاب              ؤاميل دوركيم خود به عنوان م     

 ديـن اسـت، ايـن ارجـاع و     شناسـي  جامعهترين اثر او در تفسير     كه مهم  ،بنياني حيات ديني  
 تصورات ديني تصورات    . اجتماعي است    دين امري به حد اعال      :كند  ميين القا   چنبازگشت را   

هاي گرد هم آمده پيـدا   هاي عملي هستند كه درون گروه       اند، مناسك ديني هم شيوه      جمعي
 هـا  هـاي ذهنـي گـروه     داشتن يا بازسازي برخي حالـت      شوند جهت برانگيختن و زنده نگه       مي

 .)182: ، ص 5 (باشـد   ت و انسجام جامعه مـي     هاي ديني تقوي     هدف اين آيين   .)13: ، ص 14(
من تابع آن است و بهترين بخش وجودي خود را در  ؤ آن نيروي اخالقي كه م     ،در اين صورت  

 و  ينـ ي د ي باورها ،ن صورت يدر ا . )209: ، ص 14(نهد چيزي غير از جامعه نيست        راه آن مي  
  .دي نمايمات جمعي تصميرمدار و فدايد خود را داي بايالوه

 بلكـه   ،جامعه نه تنها نماد ديـن اسـت         زيرا از نظر او    ،نهد  ها مي  پا را فراتر از اين    دوركيم  
 حيـات   ةكند جامعه براي ادام      كه تصريح مي    انچن ؛آفريني و دين آفريني نيز دارد     انقش خد 

آفريند و بـه      را مي ] دين مشترك [، وجود متعالي    خويش مداوم اخالقي اعضاي     ةخود و تغذي  
سان آن را موجودي مقدس و جدا از ساحت امور عادي  نگرد و بدين آن به چشم پرستش مي    

و اعتقادات،  ) 182: ، ص 5 ( دين محصول جامعه است    ، از اين رو   .)292: همان، ص    (نگرد  مي
هـاي جوشـش جمعـي ايجـاد و        ند كـه در دوره    ا  شعاير و وجودهاي مقدس مخلوق فكر جمع      

  .)75: ، ص10(شوند  تعيين مي
  : استگرايي دين و جامعه از چند نظر قابل توجه  همةجين نتياربناب
 زيـرا او  .شـود   گام به گام و در سه مرحله به اهداف خود نزديك مـي     ة دوركيم به شيو   .1

 در .دانـد  دلي مـي  گرايي كه هر دو را سمبل اتحاد و يك  همراه با دين   يي است گرا ابتدا جامعه 
هـاي الهـوتي،      بلكه اعتقاد به آيين   ذاته و مستقل نيست،        في يمداري حقيقت   بعد دين  ةمرحل

بـسته شـدن بـه خواسـت جمعـي و گروهـي               نوعي بازگشت و هـم     ،در واقع و فطرت دروني    
شـود كـه بـشر بـر       مـي   دين به عنوان محصول و مخلوق جمع القـا      ، آخر در مرحلة . باشد  مي

د و  آور    اساس مصالح و منافع گروهي خود و براي دوام و قوام جامعه بـه ايجـاد آن روي مـي                   
  . دينما ين ارائه مي مورد نظر جامعه را در قالب دياوامر اخالق
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،  يكـي بعـد حقـوقي      :خواهد مردم را تسليم ارادة جمعـي نمايـد           دوركيم از دو راه مي     .2
ها به چنين چيزي بـاور اجتمـاعي           التزام افراد به قواعد مشترك و مدني كه نوع انسان          يعني

 به ويـژه در     ،اما براي ضمانت اجرايي بيشتر اين هدف      آيد،   دارند و طرحي جديد به نظر نمي      
ن يكـي   كـه همـا   ند  يگز يمداران و معتقدان به اصول متافيزيكي، راه ديگري را بر م           نزد دين 

ز يـ بـاوران را ن    مـداران و اخـالق     نيـ  د ةن راه دغدغـ   يـ  از ا   تـا  دين اسـت  و  جلوه دادن جامعه    
  .فرونشاند

 بـر د، بلكه واقعيتي فراتر از ايـن خ       كن  يده نم ش گفته بسن  ي نه تنها به اين همانندي پ      .3
هاي زمـاني و مكـاني جامعـه          كه دين بر منوال جامعه و هماهنگ با ويژگي         د و آن اين   هد مي

 ة نبايد اصراري بر اديان كهـن و توحيـدي داشـت، زيـرا همـ               ، در اين صورت   .شود  متغير مي 
 از افـراد بـه يـك ديـن      وجودي مشترك برخوردارند و آن باورمندي گروهـي ةاديان از فلسف 

ن ادعاي رسـمي    هماپرستي قابل دريافت است، و اين         است كه هم در خداپرستي و هم توتم       
  . اند كه دين و جامعه دو روي يك سكهاست دوركيم 

ــ  تــوان هــر گونــه رابطــه و هــم   نمــي.4  ةگرايــي ميــان مــاركس و دوركــيم را در نظري
كـه مـاركس بـه صـراحت و بـدون            ديـن ناديـده انگاشـت، بـا ايـن تفـاوت              شناسـي   جامعه

گونه كه پـيش    همان،پنداشت، اما دوركيم    گر جامعه مي   كاري دين را افيون و افسون      محافظه
اي از   به صورت خزنده و گام به گام به اين نتيجه رسيد كه دين در جامعـه بهـره  ،از اين آمد 

اري بـر جامعـه      را از هـر گونـه تأثيرگـذ        او ديـن  .  جز همان كاركرد اجتماعي ندارد     ،حقيقت
 ، پـس در نتيجـه  .انجامـد   به نوعي سكوالريـسم اخالقـي مـي      ،نمايد كه در نهايت     بهره مي  بي

  .گذارند ماركس و دوركيم هر دو دين را از صحنة اجتماع كنار مي
 ميتيهاي ارزشي و اعتقادي از هيچ نوع ثبات و جز     اي از آموزه     دين به عنوان مجموعه     .5

 جامعه ، در اين صورت. مصالح و منافع ارادة جمع است     ةأمين كنند  ت  برخوردار نيست و صرفاً   
هاي اعتقادي و      و دوام خويش، به خلق و ايجاد دين و آموزه           با توجه به موقعيت و شرايط بقا      

  و ي ارزش يها و باورها   گرايي انجاميدن آموزه    نمايد و اين يعني به نسبيت       اخالقي مبادرت مي  
  .ها  آنگرا بودن ر واقعي و غياخالق
  

  نقد و بررسي. 7
مـورد  ،  بـوده  ممـدوح و سـتودني       يهاي بشري، امـر     اهتمام به رأي و نظر جامعه و گروه       

 ، زيرا در جامعه است كه بـسياري از فـضايل انـساني و الهـي               باشد؛   مي تأييد عقل و شرع نيز    
  . پذيرد  عاطفه و خدمت به ديگران تحقق مي،مانند ايثار
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آميـز   آورد تأكيـد افـراط      اي اجتماعي و اخالقي را فراهم مي      ه  چه سبب نابهنجاري   اما آن 
. هاسـت   و بـه حاشـيه رانـدن آن         افـراد    ي اخالقـ  يها دوركيم در ناديده انگاشتن فرد وارزش     

آن را محصول خواست جمعي جلوه دادن از ديگر پيامـدهاي             و شري به دين  چنين نگاه ب   هم
  ويهـا نـسب   نسانا يكيزي متافي، باورها اتين نظر ي ا ةگرايي است كه در مجموع     ناگوار جامعه 

  . دوش ميت انگاشته باث يب
ن يـ در ا  .دان و مخالفـان بـوده اسـت        همواره دوركيم مورد طعن و جرح منتقـ        ،از اين رو  

، بـه  نيـ د معه برتر از اخالق و ديگـري جامعـه فراتـر از    جايكي ، دو عنوان   نيز تحت  پژوهش
  .داختتجزيه و تحليل مباني اصالت جامعه خواهيم پر

   برتر از اخالقجامعه. 1. 7
شناسـي و ديگـر     تي عيني و مـستقل از روان      يي و واقع  اي طبيع   تواند پديده   آيا جامعه مي  

هـا   اين  باشد؟ ي فرد يها  ارزش ةن كنند يي تع يجمع خواست و خرد     ،جهيعاد فردي و در نت    اب
و بـه اثباتـشان     هـا برآيـد       پاسـخ آن   از عهـدة  گرايي بايد    االتي هستند كه جامعه   ؤاز جمله س  

 دارند، زيرا يمستدل بودنشان، آثار و نتايجي ناگوار در پ      ناها عالوه بر     كه اين   حال آن  ؛بپردازد
 بـا  انـد ايـن اسـت كـه       مـستقل  يقيهـاي اجتمـاعي حقـا       ين كه پديـده   اگر مراد دوركيم از ا    

ـ د، بايد گفـت بـا عمـل خـود او منافـات دار             نهاي طبيعي فرقي ندار     پديده د، زيـرا او خـود       ن
دهنـد دسـت      زندگي خود مـي    ها به اعتقاد و شيوة      افراد و گروه  معنايي كه   به  كوشيده است   

 :، ص 1  (هـا  درك نمودهاي اجتماعي عبـارت اسـت از درك معـاني درونـي آن             كه  را  چيابد،  
 ؛ نيـست  ريپـذ  از راه آزمايش و تجربـه امكـان       هاي طبيعي جز      پديدهفهم  حال آن كه    ؛  )413

  .باشند اي نمي وقايع اجتماعي كه معلول عوامل از پيش تعيين شدهبرخالف 
  در جواب.ستيد، حيواني بيش ن  اشاگر انسان در جامعه نب    گرايي   امعهجدگاه  يبر اساس د  

 كافي نيست كه گروهي از حيوانات با هم زندگي كنند تا بتوانند زبان و صور عالي :بايد گفت
 كافي نيست، مگـر ايـن كـه          نوع بشر الزم است، اما     ةتوسع جامعه براي    .هوش را پديد آورند   

خود اين حيواني كه نامش بشر است، واجد استعدادهايي باشد كه متمايز كننده او از ديگـر                 
تواند عوامل رشد يا سقوط آن استعدادها را فـراهم        مي تنها جامعه   .)420 :، ص 1( انواع باشد 

انـسان تـاريخ    «كـه   سندگاني مانند سارتر    نوي دگاهي د  دوركيم در  ة بعيد نيست كه نظري    .آورد
  .)9 :ص، 9( دسزايي داشته باش هتأثير ب» دارد و نهاد ندارد

افـراد از خـود     در آن   جبـر اجتمـاعي اسـت كـه          ينـوع  دوركـيم    ة نظرية  الزم ،از اين رو  
 بـه نفـي هويـت و        دگاهيـ ن د يـ  ا .)594 : ص ،25( گونه اراده و استقالل شخصي ندارنـد       هيچ

 ؛احساس اختيار خيال و توهمي بيش نيـست        ، آن يبر مبنا انجامد و     ني مي استعدادهاي انسا 
 د دست جامعه اسـت معنـايش ايـن اسـت كـه او بايـ       ةزيرا اين فرض كه هر فرد ساخته شد       
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هايي كه براي      اكتشافات و نوآوري   ، در اين صورت   .سازندگي جبري اجتماعي را لزوماً بپذيرد     
ابتكارات افرادي مانند   . )99 :، ص 9 (شود؟   تفسير مي  كند چگونه   اولين بار در جامعه بروز مي     

بـه   ، در تضاد با جامعه غالباً ،كه بر عكس، اخالق برتر     حال آن  بايد محكوم شوند،   گاليله يقيناً 
اند ايجـاد     كوشيده  طلبان و فيلسوفاني كه در مخالفت با جامعه مي          شكنان، اصالح   سنتدست  

 يهـا   نگـرش فرهنـگ  ةيـ هـا دسـت ما    و ارزشكه اخـالق  ني نه ا،)306 : ص ،16 (شده است 
ات يـ د از اخالق  يـ  امروز نبا  ،ن بود ي اگر چن  .ك باشد يزي به متاف  ير متك يگوناگون اقوام و ملل غ    

ـ  ي ظلـم و نفـ     ي عدل و ناپسند   ي مانند خوب  ،يان اله يد اد يكأد و ت  ييأمورد ت   بـه   ي حرمتـ  ي ب
  .ماند ي مي باقين اثريوالد

ند كه بر خـالف حركـت       ا  ن فردي مصلحان بزرگ الهي    ترين نوآورا    برجسته ،در اين راستا  
ها همگـام    ز در آغاز با آن    يد ن فردارند و گاه حتي يك        مي  ه قدم بر  عادي و روال طبيعي جامع    

 نوآوري است كـه از قواعـد اخالقـي          ، به لحاظ صفاتش    پيامبر ، به تعبير جان هيك    .دشو  نمي
هـا    ثر در حيـات آن ؤخالقي جديد و مـ رود و پيروانش را به پذيرش تكاليف ا        مستقر فراتر مي  

حركـت  [ منسجم باشد، اين امـر       ي گروه ة اگر منشأ تكاليف اخالقي فقط تجرب      .خواند  فرا مي 
، مناسـب   انـه يگرا  جامعـه  ةنظري] از اين رو   [ توان تبيين كرد؟    را چگونه مي  ] نوآورانه پيامبران 

كـه بـه    را   اعـتالي اخالقـي      توانـد    اين نظريه چگونه مـي     . بسته، ايستا و ثابت است     يا جامعه
 ة اگـر نظريـ    ؟)77 :، ص 27 ( توضيح دهـد  است  تازان آن جامعه به وجود آمده        وساطت پيش 

شناختي درست باشد، احساس و تأييد مساعدت الهي در چنين مـواردي بـه حـداقل                 جامعه
دهـد كـه غالبـاً احـساس           امـا شـواهد نـشان مـي        ؛خواهد رسيد يا كامالً منتفي خواهد بـود       

 اين افراد از طريق احـساس       .ني و تأييد الهي در چنين مواقعي در حد اعال وجود دارد           پشتيبا
 گذشـته از    .)80:، ص 27 (نداي واضح دعوت و هدايت موجود سرمدي، نشاط و نيرو يافتنـد           

 افراد در مقابل هم نوع خودشان مقاومت        ، در واقع  بدين معناست كه   فرد   و تقابل جامعه    ،اين
به ارادة ساير افـراد نيـز       جامعه   خود دليل است كه      ،ت جامعه از ارادة فرد     عدم تابعي  .اند  كرده

كه تابع ارادة فـرد نيـست و در برابـر           وجود دارد   كه چيزي به نام جامعه       بستگي دارد، نه اين   
هاي اجتماعي  كوشند تا خط و مشي لذا گاهي جوامع مي. )79 :ص، 23  (كند آن مقاومت مي  

 نظر افـراد  ،در حد امكان و )79 :ص، 23 (مخالفان را عقيم كنند   خود را تعميم دهند تا نظر       
 يهـا  ين نـاهمگون  يـ ژه اگـر ا   يـ  بـه و   ؛ شـوند  يرا م ي جامعه را پذ   ير موافق با حركت عموم    يغ

  .قت و فطرت باشدي مقتبس از حقي و اخالقي ارزشيها ناسازگار از نوع نگرش
توانند توجيه و     ا چگونه مي  ان، حسن و قبح اخالقي ر     يگرا ن است كه جامعه   يگر ا يال د ؤس

يك آموزة اخالقـي    بودن  توان به ثبات خوب يا بد         ميگرايي    از ديد جامعه  ند؟ آيا   يتفسير نما 
 را بر حق بدانيم و در جامعـه ديگـر اصـلي ديگـر را،          ي اصل اي   اگر در يك جامعه     باور داشت؟ 
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صلي را بر حق بدانيم و      اگر نتوانيم هيچ ا   و  نگري اخالقي پاي بند خواهيم بود        عمالً به نسبي  
  و افراد را بـه سـردرگمي      ) 79 :ص،  23  (توجيه عقالني كنيم به شكاكيت ملتزم خواهيم شد       

  .اخالقي خواهيم كشاند
ك فـرد   ين ممكن است    يچن  هم ؛ار مشكل است  يبسا جامعه   يك فرهنگ   يف مفهوم   يتعر

صـول و توافقـات    متفـاوت و بـر ا  يها ك با ارزشيبه چند خرده فرهنگ متعلق باشد كه هر      
 هم يتعلق خاطرخاص بودن، عضو ملت   به رغم    كه   يا مانند شخص  يكند،   يد م يكأمتفاوت ت 
و به همـين    ست  اك رم   ي كاتول يساي كه عضو كل   ي داشته باشد، مانند شخص    يگريبه گروه د  

ن را  يكه سقط جنـ   است  كا  ي شهروند آمر  ،گري د يداند و از سو    ين را حرام م   ي سقط جن  سبب
  .)334 :ص ،6 (داند يز ميجا

 آرماني اجتماعي باشد و جامعه ارزش خود        ،خواست دوركيم اين است كه آرمان اخالقي      
تواند تعيين  كه جامعه واقعيتي تجربي است و نمي  حال آن؛ منتقل كندي اخالقيرا به باورها

 يا جامعـه بـه طـور        : اين ادعاي دوركيم از دو حال خارج نيست        . محتواي اخالق باشد   ةكنند
 معـين و واحـد بينجامـد، زيـرا          يتواند بـه اخالقـ      متضمن نوعي اخالقيت است كه نمي     كلي  

 يا ؛هميشه در جوامع گوناگون، تعارض بر سر محتواي اخالقي بودن كارها وجود داشته است             
 ولـي چنـين     .ارادة اخالقي ما تحت فرمـان يـك ارادة اجتمـاعي اسـت            كه  مقصود اين است    

س هم به كاربرد و گفت گزينش يـك هـدف اجتمـاعي يـا               توان به طور معكو    اي را مي    جمله
  "كنـيم؟  چـه مـي  "ال ؤاز اين رو س؛ )448 :، ص1( سياسي تابعي است از يك آرمان اخالقي   

 "چه بايد بكنـيم؟   " اما    توانند به آن پاسخ دهند،      ان مي يگرا ال قابل فهمي است كه جامعه     ؤس
 آن نـدارد، زيـرا اصـالً موضـوع          گرا جوابي بـراي    به همين جهت جامعه   و  ال علمي نيست    ؤس

در صورتي كه جوامع داراي اصول اخالقـي مختلـف          سرانجام   .)218 :، ص 17  (خارجي ندارد 
باشند و هر اخالقي نيز ريشه در جامعه داشته باشد، نتيجه اين خواهد بـود كـه هـيچ اصـل      

 :، ص 6(  مـردم باشـد وجـود نـدارد        ها و همة     فرهنگ ةاخالقي كه داراي اعتبار عام براي هم      
327(.  

رويكردهاي مبتني بر اصـالت و ارادة جمعـي دربردارنـدة محـذورات گونـاگوني               ن  يبنابرا
  :ند هستها هاي زير از جمله آن ه نمونهخواهد بود ك

كـه جامعـه امـري مركـب و           طبيعي باشد، چه آن    ة يا پديد  ئتواند يك ش     جامعه نمي  .1
 آن بـه رأي و نظـر    شـد و داوري دربـارة  با اعتباري است كه دائماً در حال تغيير و تحول مـي  

 ، خارجي و محسوس   ئهاي طبيعي به عنوان يك ش        پديده در مقابل، . افراد بشر موكول است   
 از اين رو با گذشت      ند؛هاي تجربي قابل تجزيه و تحليل نيست        جز از منظر آزمايش و دستگاه     

  . گردد ارتر مي است كه زواياي مخفي امور طبيعي آشكيهاي تكنولوژيك زمان و پيشرفت
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 از يـك سـو         محوري بر حذر داشت، زيرا     توان از جامعه     پارادوكس و خودشكني را نمي     .2
هـا   از آنگيري فـردي    هر گونه تصميم  شود روح جمعي بر افراد حاكم است و اجازة          گفته مي 
 اميل دوركيم  برخالف عرف حاكم بر جامعه يـا اكثريـت آن،              ،د و از سوي ديگر    شو  سلب مي 

 تمـام   ؛ يعنـي  نهد و بر تحميل آن بر جامعه اصراري فراوان دارد           كردي جديد را بنيان مي    روي
 خوب و بد و صـواب و خطـا را            ،ده انگاشته يت را ناد  يحي مس ياي دن ي و ارزش  ي اخالق يباورها

  .داند ي جامعه مشماري و ناپسندينديرمدار خوشايدا
دة طبيعي است و ديگري ايـن        يكي اين كه پدي    ، اجتماع دو صفت متضاد براي جامعه      .3

  .آيد  آشكار به نظر ميض خود نوعي تناق ،باشد كه داراي روح و شخصيت مي
 طبـق تعريـف     ، زيرا هر جامعه   ؛نگري اخالقي نيز مولود ديگر اصالت جمع است          نسبي .4

دهـي   هاي مشتركي دارد كه براي دوام و قوام خود، به سـازمان        رسوم و سنت   ،دوركيم، آداب 
، مـصالح و منـافع مـورد نظـر           براي فرد  ترين اولويت   مهم از ديد او،   .پردازد  كات مي اين اشترا 
ها و حاالت   جوامع گوناگون و حتي زماندر يك آموزه اخالقي ، در اين صورت  .باشد  گروه مي 

 سـقط جنـين در يـك    با اين تلقي،.  تفسير واحدي نخواهد داشت   ،مختلف يك جامعة مدني   
 زيـرا هـيچ     ؛ر حرام است و هيچ كدام بر ديگري تـرجيح نـدارد           جامعه مباح و در جامعة ديگ     

ترين نقص و نقـضي       اين بزرگ  .باشد  كدام از يك حسن يا قبح ذاتي و راستين برخوردار نمي          
 ، عدم تعيين نوع جامعـه     ة نتيج ، به عبارت ديگر   .است كه بر اصالت داشتن جامعه وارد است       

 به معناي نـاممكن     ، بر محوريت جوامع حاكم    هاي اخالقي گوناگون    يعني ابداع و اختراع نگاه    
باشد كه در نهايـت بـه پلوراليـسم اخالقـي          ها مي   كدام از آن   ربودن اطالق حق يا باطل بر ه      

  .خواهد انجاميد
سـس و مـدافع پلوراليـسم       ؤافرادي مثل جان هيك كه خـود م       حتي  بينيم    از اين رو مي   

 و به   تابند  بر نمي  اين نگاه را     ، باور دارند  اي از حقيقت را      اديان بهره   ةديني هستند و براي هم    
  . شدابپذيرند دين همان جامعه   و نميهشد شدت بر افروخته 

 جـاي   ، پس از مـدتي    ، انبياي الهي  و به ويژه   مانند قيام مصلحان     ، در بسياري از موارد     .5
م فرهنگ غالـب و حـاك     به   توحيدي پيامبران،     و رويكرد نوآورانة   شود   مي عوضفرد و جامعه    

آلود پيشين مطرود و يا در اقليـت قـرار           باورهاي شرك تبديل شده،   ارزشي و اخالقي جامعه     
 كـه   ي همانند دختركـش   ؛كه تقدم و تفوق جامعه بايد دائمي و ذاتي باشد           حال آن  ،دنگير  مي

 يهـا   خود را به نگـرش     يد كه جا  يي نپا يري فرهنگ غالب و حاكم جامعه بود، اما د        يروزگار
  .  به حساب آمديك عمل ضدارزش و نابخشودنياد و گناه سابق به عنوان  دي و الهياخالق
ديـد،    ها را براي بقـاي بـشر ضـروري مـي           هايي كه خود آن     دوركيم از يكي از سازمان     .6

 همان چيزي كه هنگام اختالف نظر ؛غفلت كرده است و آن دادگاه حل اختالف جوامع است
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 توانست تعيين كننـده باشـد،   هاي ضعيف، مي تدو گروه پيرامون ظلم يا عدالت نسبت به مل     
  .دانند  تمام جوامع خود را معيار حق مي،ن مكتبي اي بر مبنارايز

 بعـد   در .محوري اسـت     تساهل اخالقي در دو بعد نظري و عملي از ديگر نتايج جامعه            .7
گونـه    هـاي اخالقـي خواسـت و اراده جمعـي بـوده و هـيچ                نظري، چون مالك تعيين نظريه    

كـه انجـام هرگونـه عمـل      ايي و ثبات اخالقي معنا ندارد و از بعد عملي نيـز از آن رو  گر  جزم
هـا   شود و برخورد ديگر افـراد بـا آن          ناهنجار اخالقي موردپسند يك جامعه، مباح شمرده مي       

رش ي پـذ  ،نيـ  عالوه بـر ا    .گناه منتهي شود     است، حتي اگر به قتل  يك انسان بي         يراخالقيغ
 است كه از وجود آن عدمش الزم        يگري د يزي پارادوكس و خودست   ،يتسامح و تساهل اخالق   

 ماننـد   ؛آورد ي را فـراهم مـ     ييهـا  ي ناهنجـار  ي اخالق ييگرا كه گاه جامعه   نيژه ا ي به و  ؛دي آ يم
گـر تـسامح    ي و گـروه د    ي از افـراد جامعـه آزاد      ي، گروهـ  ي برخورد با نژادپرسـت    ةكه دربار  نيا

 را بـا بـن بـست        يگرينش هر كدام د   يبدانند كه گز   خود   ي اخالق ةفي وظ ه،دي را برگز  ياخالق
  . كنديمواجه م

  نيجامعه فراتر از د. 2. 7
 با محوريت عقايد و سنن  دلي افراد، انحصار دين در كاركردي ظاهرگرايانه در راستاي هم      

البته جاي هيچ گونه شكي نيست كـه هـر          . نگر و غيرمنصفانه است    مشترك، نگاهي سطحي  
گيـرد، امـا    ها شـكل مـي    انسانيمعنو يط و نيازهاي فردي، اجتماعي و ديني با توجه به شرا    

 .دشـ ابچنين نيست كه دين صرفاً پاسخ كاركردي به نياز جامعه بـه انـسجام و همبـستگي                   
 جامعه نبـوده و     دهد كه اين اديان ساختة      ، نشان مي   به ويژه اسالم   ،مراجعه به اديان آسماني   
تگي اجتمـاعي و تقويـت آن ميـان پيـروان، بخـش              ايجـاد همبـس    .از منشأ الهي برخوردارند   

امروزه همه توافق دارند كه حقوق      . )183-182: ، صص 5 (كوچكي از كاركردهاي دين است    
انـد و تحـت نفـوذ روح دينـي            هاي علمي همه در دين پديد آمده        اخالق و حتي خود انديشه    

با ايـن مقـام مهـم كـه      ،هاي فكري مانند دين اند و باور كردني نيست كه دستگاه   قرار داشته 
، 1 (پودي از اوهـام نباشـد      و اند چيزي جز تار    ها برگرفته  همواره مردم نيروي حيات را از آن      

  .)197 :ص
را ايـن   يـ  شود، ز  ي اعتقاد به وجود خدا همواره با التزام اجتماعي توجيه نم          ، بر اين  افزون

 بلكه گـاهي بـراي   ؛گونه نيست كه متدينان هميشه براي حفظ جامعه به دين گرايش بيابند         
ـ    )173 :، ص 11 (كننـد   حفظ دين بر خالف جامعه حركـت مـي          روشـن آن را در      ة كـه نمون

ي كه پيـروان و معتقـدان بـسيار انـدك راهـي             ا  دوره ؛بينيم  هاي آغازين اديان الهي مي      دوره
 ،تيـ ، و در نهاهديـ  ديافتنيـ   مطلوب را دستةجيند و نتدويمپ برخالف تفكر حاكم بر جامعه    

  . سنت شكنان و اصالح طلبان فائق آمدي و معنويني دياه نگرش
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، 5 ( دوركيم به اين دليل كه توتم نماد خدا و جامعه است جامعه و خدا را يكـي دانـسته             
 پرسـتند   كه خود بدانند جامعه را مـي       پرستي بدون اين    آدميان در توتم   :گويد   مي ،)183 :ص

منـاطق اسـتراليا خلـط كـرده و احكـام      دين شناسي را با توتم پرستي در او  .)404 :، ص 1(
ي سـ شنا  نـوعي روش   ةكه ايـن زاييـد    است  شناختي آن را به تمام جوامع سرايت داده          جامعه

 :، ص11( به تمثيل شهرت دارد و هيچ اعتبار منطقي نـدارد       ، كه در منطق   باشد  مينادرست  
174(.  

 ؛شـود    يافت مي   اشكال مختلف اجتماع   ةپرستان، خداپرستي نيز به مثاب     در منطق جامعه  
 خــدايان فراوانــي نيــز بــه تعــداد جوامــع كوچــك و بــزرگ در حــال پيــدايش و ،از ايــن رو
چنـان بـي وقفـه و بـدون معيـار و مالكـي               ند، اين خداسازي و دين پروري هـم       ا  سربرآوردن

كـه ديـن و جامعـه         همان گونه كه دوركيم، خود بعد از تأكيـد بـر ايـن             ؛مشخص ادامه دارد  
 اديان كهن تا ابـد        اين سخن به اين معنا نيست كه حتماً         :گويد  ستند مي همواره قرين هم ه   

 زيرا اگـر    ؛)593: ص، ص 14 (ها را نخواهد گرفت     اي جاي آن    د ماند و دين تازه    نبر جاي خواه  
 از بين رفتن ديـن سـنتي نبايـد       ،هاي جامعه باشد    دين در اصل همان بازنمود متعالي قدرت      

  .)77 :، ص19 (ه دنبال آوردناگزير فروپاشيدگي جامعه را ب
 چـرا كـه ايـن       ؛ )403 :ص،  1 (انـد  هاي خداسازي   جوامع ماشين : گفت  شايد دوركيم مي  

 حـال  ؛)77 :، ص27 (حيوان عاقل براي حفظ هستي اجتماعي خود، خدا را خلق كرده است        
هاي رفتاري خاصي را به سود         كه صورت  استكه اگر خداوند فقط طنين و بازتاب جامعه          آن

، اصل و منشأ تكليف كه بايد تساوي همـة نـوع             است جامعه بر اعضاي آن تحميل نموده     آن  
  )همان  (بشر را شامل گردد چيست؟

ماهيـت   ن گونـه افـراد برداشـت درسـتي از سـاختمان اجتمـاع،      يـ د كـه ا  پس روشن ش  
چنين چند اشكال نقضي كه بر التزام بـه           هم .)598: ص،  25( اند ايدئولوژي و مذهب نداشته   

آيد اين است كه اگر دين همانند پرچم، نماد ويژه و خاص هر جامعـه            عه نگري پديد مي   جام
گاه مردم يك جامعـه بـه چنـدين         يا   متفاوت يك دين دارند و       ةاست، چرا گاه چندين جامع    
 امـا گـاه   ،ديني باشد كه قانون شكني اجتماعي بايد مساوي با بي    شريعت معتقدند؟ ديگر اين   

اعتقادي به دين رسمي جامعـه خـود ندارنـد ولـي نـسبت بـه قـوانين                  بينيم برخي افراد     مي
 آن چـه مهـم      ،كه در برخي اديـان ماننـد اسـالم         بند هستند و اشكال آخر اين      اجتماعي پاي 

نيست تعلقات قومي است و آن چه اهميت دارد، باورهاي مـشترك دينـي اسـت كـه اتحـاد          
  .)68 ـ69 :، صص3 (باشد  بر اساس اين اعتقادات واحد ميمسلمانان

  اي بسا دو ترك چون نامحرمان    زبان  اي بسا هند و ترك هم
  : دگرد ياشاره مرسد  ي به نظر نگارنده م محذوراتي كه ازي به برخ،انيدر پا
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كه تنها   دوركيم با نگاهي تك بعدي به دين آن را همسان، جامعه ديده است، حال آن  .1
 عـالوه بـر     .باشد   متدينين به آن دين مي     يدل كيبستگي و    هاي دين ايجاد هم      ويژگييكي از   

تـوان   ي و م  اي دارد   هاي خاص و ويژه    ه فرد با خدا و با خود نيز آموز        ة دين نسبت به رابط    ،اين
  .دي نامي و انسانيهل ايها را باورها آن

 همانند پرچم واحد و زبان مشترك يك ملـت ديـده            ، او دين را صرفاً يك امر نمادين        .2
 داراي حقـايق متـافيزيكي نيـز         هاي نمادين،   اديان الهي عالوه بر اين جنبه     كه   است، حال آن  

ساز ديده است، آن را از        اما از اين رو كه او شريعت را يك امر ظاهرگرايانه و دست             .باشند  مي
هر محتواي قدسي و الهي عاري نموده و در حد يك قرارداد اجتمـاعي و عرفـي تنـزل داده                    

كـه دوركـيم      به ويژه اين   ،هان پس از مرگ نيز بي معنا خواهد بود         معاد و ج   ، از اين رو   .است
  .داند جزا را فقط مربوط به سرپيچي و تخلف از قوانين مدني و اجتماعي مي

 عالوه بر ابعاد الهي و متـافيزيكي، جامعـه سـاز نيـز هـست و       ،اگر دين در درون خود    . 3
آورند، چرا جامعه را برگـزينيم        يها با مناسك و عقايد مشترك به آن روي م           گروهي از انسان  

توانـد يـك      كه تنها يك بعد دارد و آن نيز از نظر كميت و كيفيت تعريف شده نيست و مـي                  
 همـواره  ، از جوامـع يكـه برخـ    نيتر ا   مهم 3جامعه دو نفري تا تمام افراد بشر را در بر بگيرد؟          

انـد و    ها بوده   انسان ي و قدس  ي اله يها  اخالق و ارزش   ي برا كنندة محيط   دكننده و ناامن  يتهد
 ، در مجمـوع .آورنـد  ي را كـه بـه بـار نمـ    يمونيبار و عـوارض نـام    انيها چه آثار ز    التزام به آن  

 را بـه بـار خواهـد آورد كـه      ي اخالقـ  يـي گرا تيا نـسب  يـ سم  يـ  جوامع همان پلورال   ييتكثرگرا
  .زانندي به آن گر شدنتهممان خود از يگرا جامعه
اري مبـاح اسـت و   آز گويد كودك شريعت باشد كه يكي مي واحد، دو  اي   اگر در جامعه   .4
كـه هـر دو توحيـدي يـا غيرتوحيـدي و يـا          اعم از اين   داند، ينامشروع م ن عمل را    ي ا يديگر

 مساوي يا مختلف باشند، ترجيح بـا كـدام اسـت و ايـن          ،شند و يا از نظر كميت     باعكس هم   
شتر از  يها كه ب   ن نوع از معضل   يا نسبت به    ييگرا توان حل نمود؟ جامعه     تعارض را چگونه مي   

  .گشا ارائه نداده است  راهي باشند راهكارها اقض و تنهانوع تضاد
  

 نتيجه. 8
هاي فـردي بـر مبنـاي پـسند و پـذيرش              ها و نگرش     تمام ارزش  ،گرايي  در مكتب جامعه  

بـستگي   چنين دين از آن رو كه كاركردي اجتماعي دارد و سبب هم            يابد، هم   جامعه معنا مي  
كه جامعه واقعيتي جز همان افراد       حال آن  .شود الهوتي و مقدس است      هاي مردمي مي    وهگر

 التزام به خواسـت     ،  عالوه بر اين   .با عقايد و منافع مشترك بر طبق قوانين مدني خاص ندارد          
ـ نگاا  مـي ناديـده   او را    نيازها و اهداف      و  جمعي، فرد  ةو اراد  چنـين در ايـن رويكـرد،         هـم  .درن
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 اعم از توحيـدي  ،مبناي مصالح گروهي امري رايج و متداول است و تمام اديان        سازي بر     دين
  . هيچ بنياد فراطبيعي و آسماني ندارند،و توتمي

ك سـو   يـ را از   يـ ز  اسـت،  ي اخالق ييت گرا يكرد، نسب ين رو ي متفرع بر ا   يامدهايگر پ يد از
توجه بـه    انند با تو يجوامع م ،  گري د يسو از  جامعه است و   ةبد بر عهد   م خوب و  ين مفاه ييتع
 يني متفـاوت و بلكـه متبـا       يهـا  ها، نگـاه    حاكم بر آن   يني و د  ي، اجتماع ي فرهنگ يها هيما بن

 ييگرا كه جامعه  نيتر از همه ا     مهم ؛ داشته باشند  يارزش  و ي اخالق يها  آموزه يبرخبه  نسبت  
  . برحذر دارديزيواند خود را از گرداب پارادوكس و خودستت ينم
  

  ها ادداشتي
1-Emile Durkheim  

 البته برخي معتقدند تعريف كامل و جامعي تا كنون از سوي جامعه شناسـان در تعريـف جامعـه                    ـ 2
و يا گفته شده اين كه گمان كنيم اصطالح جامعه فـي نفـسه در مقابـل                 ) 21 :ص،  23(نيامده است   

  .)445 :ص ،1(فرد، به عنوان يك حقيقت مشخص تعريف شده است، نوعي مغالطه است 
، جامعه را از نظر كمي و كيفـي  سياست مدنيهبينيم كساني مانند فارابي در كتاب         كه مي   حال آن  -3

  .)18 د بهيبنگر(به انواع گوناگوني از نظر اعتبار و اهميت تقسيم كرده است 
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